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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W Polsce szybko rośnie sprzedaż jabłek, choć sieci dopiero zaczynają specjalne akcje zainspirowane internetową kampanią społeczną. Już widać zmiany
w sklepach zachęcające, by jeść polskie owoce,
skoro nie chce ich kupować Rosja (embargo
na nie działa już od 1 sierpnia). Inicjowane
są też szersze kampanie. Od 1 września każdy
kielecki gimnazjalista codziennie dostanie jabłko. Władze Kielc chcą wykorzystać pozytywną
atmosferę wokół akcji „Jedz jabłka na złość
Putinowi” i zachęcić młodzież do zdrowszego
odżywiania w szkołach. Ma to kosztować ok. 70
tys. zł. Jedzmy polskie owoce, na zdrowie.
Aż 72 proc. ojców mających jedno dziecko chciałoby drugiego potomka. Matki
nie są już takie chętne do powiększania rodziny – tylko 62 proc. tego chce, zaś 38 proc.
pań mówi stanowcze „nie”. Brak satysfakcji
z dotychczasowego związku, obawa przed
kolejnym porodem oraz przed utratą pozycji
na rynku pracy, a także przemęczenie sprawiają, że kobiety coraz rzadziej decydują się
na ponowne zajście w ciążę.
Trzy czwarte pracowników ocenia pozytywnie swoje miejsce pracy, a co czwarty
czuje się tam bardzo dobrze – wynika
z najnowszego badania CBOS. Tylko czterech na 100 Polaków źle się czuje w swojej
firmie. Jednocześnie 28 proc. polskich pracowników doświadcza szykan albo dostrzega
ich przypadki w miejscu pracy. Bardzo pozytywnych opinii było wyraźnie więcej niż w podobnej ankiecie z 2002 roku (18 proc.). W pracowniczej ocenie firm widać więc poprawę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Energia wyzwala energię”.
Nagrodę wylosowała: Danuta Wywioł z Rybnika.

Kontrolerzy skarbowi są coraz skuteczniejsi w namierzaniu oszustów podatkowych. W porównaniu rok do roku

Piwo przez wieki

skuteczność działań skarbówki wzrosła
aż o 40 proc. Inspektorzy w I półroczu br.
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Browar Jurajski
Kontynuujemy naszą wakacyjną piwną podróż. Tym razem, podobnie zresztą jak poprzednio, nasza uwaga skupiła się na jednej
z pobliskich miejscowości. Leży ona na granicy województwa śląskiego i małopolskiego,
na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bez wątpienia należy ją polecić piwoszom, którzy mają ochotę skosztować czegoś
nietuzinkowego. Mowa o Zawierciu, w którym
swoją siedzibę ma Browar na Jurze.

H istoria nie tak odległa
Browar zaczął działać stosunkowo niedawno. Jego historia rozpoczęła się w 1997
roku, kiedy rodzina Piątków porzuciła plany
prowadzenia mleczarni na rzecz piwowarstwa.
Początkowo produkty Browaru na Jurze funkcjonowały pod markami Tager oraz Boner.
Cztery lata temu właściciele otrzymali zgodę,
by wykorzystać nazwę miasta na oznaczenie swoich trunków. Dzisiaj jednak flagowe
produkty Browaru na Jurze są znane szerszej
publiczności jako piwa marki Jurajskie.
Miejsce, w którym powstał zakład, nie
zostało wybrane przypadkowo. Zadecydowało o tym przede wszystkim własne ujęcie
wody, której krystaliczna czystość i brak
zanieczyszczeń bezpośrednio wpłynęły
na jakość wytwarzanych produktów. Zaletą jest także działająca od 1999 roku przy
browarze restauracja Karczma u Stacha,
w której do tradycyjnego polskiego obiadu
można zamówić lokalne piwo za niewielkie
pieniądze.

P rzegląd produktów
Browar na Jurze specjalizuje się w wytwarzaniu piw górnej fermentacji oraz pilznerów.
Ale na tym nie koniec. Oferta jest naprawdę
bogata. Konsumenci mogą wybrać spośród
tradycyjnych lagerów, ale oraz piw pszenicznych. Każdy więc znajdzie tutaj coś dla siebie.
Dla tradycjonalistów piwowarzy przygotowali piwo Jurajskie Jasne Pełne, które jest
warzone metodą dolnej fermentacji. Ma jasny
kolor oraz łagodny i delikatny smak. Innym
proponowanym trunkiem typu lager jest Jurajskie Miodowe, do którego wykorzystano
naturalny miód stanowiący 17 proc. ekstraktu. Oprócz niego konsumenci mogą skosztować jeszcze Jurajskiego Pilsa oraz Jurajskiego
Mocnego, a także wariacji piwa i koncentratu
jabłkowego pod postacią Jurajskiego Jabłko
z Miętą.
Na szczególną uwagę zasługują piwa typu
ale i stout. To pierwsze reprezentowane jest
przez Jurajskie Bursztynowe. Do jego wyprodukowania wykorzystano specjalne słody

(jęczmienny jasny, monachijski, carapils i caraaroma), dzięki którym uzyskano bursztynowy
kolor. Ma ono wyraźną goryczkę, która podbija serca wytrawnych piwoszy.
Browar oferuje także piwo Jurajskie Stout
Czekoladowy, które, podobnie jak Bursztynowe, należy do trunków górnej fermentacji.
Wykorzystano w nim dużą ilość chmielu,
a także słód czekoladowy, które w połączeniu
nadają piwu ciemny kolor oraz smak gorzkiej
czekolady.
Produkty Browaru na Jurze zostały wielokrotnie docenione przez konsumentów.
Ostatnie z wymienionych tu piw dwukrotnie
nagrodzono w plebiscycie portalu internetowego browar.biz w kategorii „Piwa ciemne,
górnej fermentacji”.

wykryli oszustwa na łączną sumę 4,6 mld zł.
Rok temu było to 3,3 mld złotych. Wzrosła
również kwota zabezpieczeń majątkowych,
o które wystąpiła skarbówka – z 1,23 mld
do 1,62 mld złotych – oraz liczba i wartość
wykrytych fikcyjnych faktur – odpowiednio
z 74 tys. do 93,1 tys. (kwotowo z 9,1 mld do 11,6
mld złotych). Obecnie priorytetem dla kontroli skarbowej jest walka z wyłudzeniami
karuzelowymi przeprowadzanymi na ogromną
skalę. Działania te polegają na tworzeniu łańcucha dostawców i kontrahentów, którzy naliczają na ogromne sumy podatki od towarów
i usług. Najbardziej zagrożone oszustwami
są branże: paliwowa i elektroniczna. Z analiz
państwowych urzędników wynika, że każdy miesiąc działania przedsiębiorcy, który
oszukuje na podatkach, to utrata dla skarbu
państwa średnio 1,2 mln złotych.
D W U T Y G O D N I K

G dzie znaleźć ?
Dystrybucja produktów Browaru na Jurze
jest dość ograniczona. Z oczywistych względów najłatwiej można je kupić na Śląsku,
przede wszystkim w Zawierciu i Siewierzu.
Marginalnie piwa spod znaku Jurajskiego
można także znaleźć w kilku sąsiednich województwach, jednak z informacji dostępnych
na stronie internetowej browaru wynika,
że planowane jest rozszerzenie rynku.
Planując więc wakacyjną wycieczkę
w rejony Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
po wielu atrakcjach, jakie oferuje ten region,
warto skorzystać z okazji i uraczyć się jednym
z oferowanych tutaj piw.
MAŁGORZATA BERNATOWICZ
ŹRÓDŁO: WWW.PIWOPIJCY.PL
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